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TEMA nº14: Plataformas Aéreas (1) 

RESPONSÁVEL: Wanderson Monteiro 

   
A plataforma aérea é um equipamento que facilita o serviço em 

altura na construção civil, e trabalhar com ela é uma tarefa 

delicada. 

 

Para operá-la, é importantíssimo ser capacitado e conhecer 

profundamente o manual de instruções, que deve estar sempre 

à mão, em português, mesmo se o equipamento for alugado. 

 

Cada plataforma aérea tem detalhes diferentes, todas precisam 

dos itens de proteção com especificações do fabricante. Um 

deles é o dispositivo de segurança, que garante nivelamento 

perfeito. 

 
Outros são o guarda-corpo e a alça de apoio interno. 

 

O botão de parada de emergência, que fica no painel de 

controle, tem que ser checado. Se houver pane elétrica, 

hidráulica ou mecânica, ele leva todo mundo para o chão sem 

problemas. 

 

Atenção: 

 

o equipamento precisa de um sistema sonoro automático, a ser 

acionado toda vez que a plataforma estiver em subida ou 

descida. 
 
Para não levar choque, proteja a plataforma contra 

descargas elétricas: 

 

Faça primeiro o aterramento elétrico e instale o dispositivo 

diferencial residual. Todo equipamento deve ter plugues, 

tomadas blindadas e cabos de alimentação com isolação dupla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O guarda-corpo é insubstituível e precisa estar em 

excelentes condições. Não coloque pranchas, escadas ou 

outros dispositivos para subir mais alto, nem use a 

plataforma como guindaste. 

 

Se o tempo estiver fechado, não se arrisque! 

 

Confira no manual a velocidade máxima do ar e a inclinação 

da plataforma em relação ao solo, assim como os princípios 

básicos de segurança, inspeção e operação para o resto 

da equipe. 

 

Para operar uma plataforma aérea, são exigidos 

treinamento e certificado de capacitação. 

 

O traje de segurança inclui cinto do tipo paraquedista 

ligado ao guarda-corpo ou dispositivo específico. 

 

O usuário deve conduzir a equipe de operação e 

supervisionar todo o serviço, além de registrar, durante 

cinco anos, quem foi treinado em cada tipo de 

plataforma. 

 

Vale lembrar que só entra na plataforma quem estiver 

trabalhando, ela não foi feita para dar carona. 

 

 

 

 

 


